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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda (AMIF) saistību apropriācijas ir palielinātas par 31,2 % un maksājumu 

apropriācijas — par 35 %; uzskata, ka šis palielinājums palīdz nodrošināt taisnīgu un 

pārredzamu finansējuma sadali starp dažādajiem AMIF mērķiem; uzskata, ka būtu 

būtiski jāpalielina ES finansējums migrantu un patvēruma meklētāju uzņemšanai un 

integrācijai, nevis jāpiešķir prioritāte robežkontrolei un citiem dārgiem drošības 

pasākumiem, piemēram, administratīvai aizturēšanai, kā tas notiek tagad, jo šie 

pasākumi nav izrādījušies efektīvi un bieži pārkāpj migrantu tiesības; aicina Komisiju 

konkrētiem pasākumiem paredzētus papildu līdzekļus piešķirt pirmkārt tām 

dalībvalstīm, kas brīvprātīgi uzņemas veikt pasākumus migrantu un patvēruma 

meklētāju uzņemšanai un integrācijai; uzskata, ka jāizveido atsevišķas budžeta 

pozīcijas, kas attiecas uz četriem konkrētajiem AMIF mērķiem, un viena jauna budžeta 

pozīcija steidzamas pārcelšanas mehānismam; 

2. uzskata, ka pašreizējā bēgļu krīze liecina, ka 2016. gada budžetā vajadzīgs ievērojami 

vairāk līdzekļu un iespēju, lai nodrošinātu ātrāku un lielāku atbalstu dalībvalstīm, kurās 

ierodas visvairāk bēgļu, kā arī lai atbalstītu dalībvalstis bēgļu uzņemšanā un integrācijā; 

3. atzinīgi vērtē palielinājumu ISF, jo robežu aizsardzība un drošība ir Savienībai 

nozīmīgākie jautājumi, tostarp arī drošības programmas uzlabošana un Eiropas 

Terorisma apkarošanas centra izveide; 

4. uzskata, ka pašreizējās ad hoc lēmumu pieņemšanas vietā meklēšanas un glābšanas 

operācijām ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja; tādēļ ierosina izveidot jaunu budžeta pozīciju 

ES Meklēšanas un glābšanas fondam, lai aptvertu šādas operācijas; 

5. atbalsta priekšlikumu izmantot elastības instrumentu, lai finansētu daļu no steidzamas 

pārcelšanas mehānisma, bet uzskata, ka 3. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms ir 

jāpalielina vēl vairāk, lai ES varētu pildīt savas saistības patvēruma un migrācijas jomā; 

šajā sakarībā aicina Komisiju pārskatīt DFS tās vidusposma pārskatīšanas laikā 

2017. gadā; 

6. uzskata, ka ir jāpalielina apropriācijas visām aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā, 

ņemot vērā īpašās problēmas šajā politikas jomā un arvien pieaugošo šīm aģentūrām 

uzticēto uzdevumu apjomu; atgādina, ka šīs aģentūras tiek aicinātas uzņemties jaunus 

uzdevumus, kas saistīti ar bēgļu pārcelšanas un pārmitināšanas mehānismiem, 

meklēšanas un glābšanas darbiem jūrā, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas īstenošanu, 

kā arī nesen pieņemtiem lēmumiem un stratēģijām, kuru mērķis ir cīnīties pret terorismu 

un organizēto noziedzību, tostarp kibernoziedzību, kā arī migrantu kontrabandu; 

uzskata, ka Frontex, Eiropols, EASO un Eurojust ir vajadzīgs lielāks darbinieku skaits, 

nekā to ierosinājusi Komisija; 

7. atzinīgi vērtē ierosināto palielinājumu Frontex, jo tas ļauj pagarināt operāciju “Triton” 

un “Poseidon” darbību; ierosina minētajām Frontex kopīgajām operācijām izveidot 



 

PE564.966v02-00 4/5 AD\1071752LV.doc 

LV 

atsevišķu budžeta pozīciju, lai palielinātu to pārredzamību; 

8. uzskata, ka saskaņotai Eiropas reakcijai uz meklēšanas un glābšanas operācijām 

Vidusjūrā jābūt nesaistītai ar robežu pārvaldības un kontroles uzdevumiem un tā 

jāizstrādā kā atsevišķs uzdevums; tādēļ ierosina izveidot jaunu budžeta pozīciju ES 

Meklēšanas un glābšanas fondam, lai papildinātu un atbalstītu dalībvalstu meklēšanas 

un glābšanas operācijas; 

9. uzsver, ka Komisijai būtu papildus jāskaidro un sīkāk jāizklāsta ietekme uz budžetu, ko 

radīs Eiropas drošības programmā ierosinātie pasākumi, īpaši tie, kas attiecas uz 

Eiropolu un saistītajiem uzdevumiem tādās jomās kā cīņa pret terorismu, organizētā 

noziedzība un kibernoziedzība; uzsver, ka 2016. gadā Eiropolam ir jānodrošina 

pienācīgs budžets un darbinieku skaits, lai tas varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, jo 

īpaši attiecībā uz jauno Eiropas Terorisma apkarošanas centru, ko paredzēts izveidot kā 

daļu no Eiropola; 

10. aicina Komisiju palielināt finansējumu preventīvām darbībām un pasākumiem, kas 

vērsti pret vardarbīgu radikalizāciju un kas būtu daļa no Eiropas drošības programmas, 

jo īpaši izmantojot ES radikalizācijas izpratnes tīklu un tā topošo izcilības centru; 

atgādina, ka šādi pasākumi ir svarīgi cīņā pret terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu; 

11. aicina atbalstīt EMCDDA, ņemot vērā to, ka ir paredzēts pieņemt regulu par jaunām 

psihoaktīvām vielām, ar ko EMCDDA piešķir papildu uzdevumus; 

12. uzsver nepieciešamību palielināt budžeta līdzekļus diskriminācijas novēršanas un 

līdztiesības politikas pasākumiem; prasa atsevišķu finansējumu piešķirt pieaugošā 

antisemītisma, islamofobijas, afrofobijas un antiromisma novēršanai dalībvalstīs; īpaši 

aicina Savienību atbalstīt projektus, kuru mērķis ir attiecīgo kopienu sieviešu un 

meiteņu tiesību nostiprināšana. 
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